
BAG HONGIAN I STORIO CEWYNNAU

Y Sied Offer – 
The Tool Shed

Y Llyfrgell Benthyca Offer 
Cyntaf yn Sir Gaerfyrddin

Bydd y bag cewynnau syml hwn yn bywiogi unrhyw feithrinfa.  Fe ddefnyddion ni
hen duvet i wneud ein un ni a defnyddio hen ddarn o blastig ar gyfer y gwaelod
mewnol.  Fodd bynnag, gellir gwneud y bag o unrhyw gotwm golchadwy a gellir

defnyddio cardbord cryf ar gyfer y gwaelod mewnol.
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*NID YW SIAPIAU’R PATRWM WRTH RADDFA                                  
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BAG HONGIAN I STORIO CEWYNNAU

Deunyddiau Offer

Hen duvet neu gotwm pwysau tebyg
Tâp rhwymo
Cordyn peipio (dewisol)
4 Botwm
Rhuban tenau
Edau
Cardbord cryf (neu debyg) ar gyfer y gwaelod
mewnol

Peiriant gwnïo
Siswrn ffabrig
Tâp mesur
Pinnau a Nodwydd
Sipell (dewisol)

Nodiadau:
• Rhowch ôl-bwyth ymhob sêm oni nodir yn wahanol.
• Mae lwfans sêm o 1.5cm wedi’i gynnwys ym mesuriadau’r patrwm.
• Mae’r bag gorffenedig yn oddeutu 30cm x 22cm x 50cm.

1) Dechreuwch trwy benderfynu pa fanylion y gallwch ac yr hoffech eu defnyddio o’ch duvet.  Yn
ein hachos ni, roedd gennym ni hyd o blethwaith yn rhedeg ar draws y top.  Gan osod y patrwm
yn ofalus, fe wnaethon ni dorri ein darnau blaen a’u leinin ar un cynnig.  Roedd hyn yn golygu ein
bod ni wedi plygu ar hyd y plethwaith i greu darn blaen wedi’i leinio â’i hunan, gan adael ymyl
blaen canol taclus braf.  Fe wnaethon ni hefyd ddefnyddio blodyn o’r cas gobennydd sy’n cydfynd
ar gyfer rhan uchaf ein bag storio.

2) Er mwyn leinio’r darnau sy’n weddill, gosodwch y darn leinin ar ochr anghywir ei ddarn uchaf
cyfatebol a’i osod y tu mewn i’r lwfans sêm gyda wyneb-bwyth hir i’w ddal yn ei le.
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PEIPIO (DEWISOL)

Fel manylyn ychwanegol, fe wnaethon ni greu peipio i orwedd rhwng y semau ochr.  Ar gyfer hyn
gwnaethon ddefnyddio rhywfaint o rwymyn a smwddio’r ymylon wedi’u plygu’n fflat.

I greu’r peipio - torrwch hyd y rhwymyn sydd ei angen arnoch i ffitio hyd eich sêm, yn ein hachos ni
15”/37.5cm o hyd.  Torrwch eich llinyn tua ¾” / 2cm yn hirach na’ch darn rhwymo.  Plygwch y bias
yn ei hanner ar ei led, â’r ochrau anghywir gyda’i gilydd gan osod y llinyn yn y canol wrth i chi wneud
hynny.  Gan ddefnyddio sipell, rhowch wyneb-bwyth yn agos at ymyl y llinyn gan ofalu peidio â
phwytho’r llinyn ei hun (y nod yw dal y llinyn y tu mewn i’r rhwymyn).

3) I greu’r prif fag – cymerwch un darn blaen ac un darn ochr.  Rhowch yr ochrau cywir gyda’i
gilydd a phwytho ar hyd yr ochr o’r top a stopio 1.5cm o’r gwaelod.  Os ydych chi’n rhoi peipio,
bydd angen i chi haenu hwn rhwng y ddau ddarn cyn i chi eu pwytho.  Awgrym – os ydych chi’n
defnyddio sipell i bwytho’r sêm, gallwch gael gorffeniad agos i’ch peipio.  Ailadroddwch hyn
gyda’r darn blaen arall ac yna eto gyda’r darnau cefn.

4) Swmddiwch y semau ar agor ac yna’n wastad.  I dacluso ymylon y sêm, fe wnaethon ni
ddefnyddio trosbwythwr ond gallwch ddefnyddio pwyth igam-ogam neu rwymo’r ymylon yn lle
hynny.
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5) Ar gyfer y darn gwaelod – plygwch y darn uchaf yn
hanner lled. Piniwch i’r leinin gan gyfateb i’r ymylon
cefn.  Bydd hyn yn eich gadael â gorymyl leinin 1.5cm ar
yr ymyl blaen.

10) Gyda’r ochrau cywir gyda’i gilydd, piniwch a phwythwch ar hyd ymylon ochr y darn uchaf.
Smwddiwch y semau.

6) Torrwch ddarn o ruban yn ddigon hir i greu dolen i’ch botwm, heb anghofio ychwanegu ar gyfer
y lwfans sêm.  Marciwch tua 3½” / 8.5cm o’r ymyl ochr a gan wneud dolen, piniwch ddau ben y
rhuban i gefn yr ymyl waelod fel bod eich dolen yn eistedd ar y ffabrig.  Ailadroddwch o’r ymyl
gyferbyn.  Pwythwch i’w ddal yn ei le. 

7) Gyda’r ochrau cywir gyda’i gilydd a gan baru’r ymylon, piniwch a phwythwch y bag i’r gwaelod ar
hyd y pedair ymyl.  Cymerwch ofal arbennig i beidio â dal yr ymyl blygu y tu mewn i’r sêm wrth
i chi wneud hynny.  Trowch eich bag drwodd i’r ochr gywir i sicrhau bod yr ymyl waelod wedi’i
blygu yn gorwedd yn rhydd o’r sêm cyn tacluso’r semau mewnol.

8) Ar ben y bag, plygwch bob un o’r ochrau y tu mewn iddo trwy fynd â’r sêm ochr flaen a’i
chwrdd â’r sêm ochr gefn.  Piniwch a’i bwytho i’w ddal.

11) Gosodwch y bag
rhwng darnau blaen a
chefn y darn uchaf.
Piniwch a phwythwch
yn ei le o un ochr i’r
llall.  Smwddiwch a
throwch drwodd i’r
ochr gywir.

9) Os dewiswch ychwanegu peipio i’r llinell sêm,
pwythwch ef yn ei le nawr.
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12) Mesurwch 1.5cm ar hyd ymylon crai’r darn uchaf a throwch y rhain i’r tu mewn, gan smwddio’r
ymylon sydd wedi’u plygu’n fflat. I greu’r tabiau hongian – fe wnaethon ni ddefnyddio 2 ddarn o
rwymyn a’u pwytho gyda’i gilydd ar hyd yr ochrau.  Mae’r hyd i fyny i chi ond mae angen i chi
ganiatáu dwbl y hyd gorffenedig ynghyd â’ch lwfans sêm wrth ei dorri.  Ar un pen byr, rhowch
ddarn o ruban dolennog i ffitio’ch botwm (gyda’r ddolen yn eistedd y tu allan i’r tab) a’i wyneb-
bwytho’n ei le.  Penderfynwch ble hoffech chi gael y tabiau a’u gosod yr un pellter o’r ochrau,
rhwng darnau blaen a chefn y darn uchaf.  Piniwch a wyneb-bwythwch yn agos at yr ymyl wedi’i
blygu, gan ddechrau a gorffen ar yr ochr gyferbyn.

A dyna ni!  Rhowch eich darn gwaelod i mewn ac mae
gennych chi un Bag Storio Cewynnau yn barod i’w
ddefnyddio. J

13) Gorffennwch trwy
bwytho’ch botymau ar
y gwaelod ac ar gefn y
darn uchaf.


